
На основу члана 38. став 1.и члана 39. став 4. Закона  о правима пацијената ("Сл. 
гласник РС", бр. 45/13),  члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист  
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), Скупштина града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.11.2013. године, донела је  
  

О Д Л У К У 
 

О OРГАНИЗОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

  
Члан 1. 

  
Овом Одлуком уређује се организовање, финансирање и услови рада саветника 
за заштиту права  пацијената (у даљем тексту: саветник пацијената) града 
Крушевца, као и друга питања од значаја за остваривање права пацијената.  
  

Члан 2. 
  
Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим 
приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима 
пацијената и  врши друге послове утврђене Законом.  
  

Члан 3. 
  
У вршењу послова из своје надлежности саветник поступа на начин утврђен 
Законом.  
  

Члан 4. 
  
Рад саветника пацијената доступан је јавности. Јавност рада саветника 
пацијената обезбеђује се подношењем и објављивањем годишњег и посебних 
извештаја као и давањем информација.  
  

Члан 5. 
  
Средства за рад саветника пацијената обезбеђују се у буџету града Крушевца.  
  

Члан 6. 
 

Саветник пацијената има свој печат.  
  

Члан 7. 
 

Саветник пацијената послове из своје надлежности врши у седишту органа 
града у Крушевцу, улица Балканска 63 (зграда Јастребца).  
  

Члан 8. 
  
Саветника пацијената одређује Градско веће града Крушевца, посебним актом, 
на период од пет година и исто лице може бити поново одређено на ову 



дужност. За саветника пацијената може бити одређено лице које поред општих 
услова предвиђених законом испуњава и следеће услове да:  
 
- је дипломирани правник,  
- има положен испит за рад у органима државне управе,  
- има најмање три године радног искуства у струци,  
- познаје прописе из области здравства.  
  

Члан 9. 
 

Саветнику пацијената престаје дужност:  
- истеком мандата,  
- разрешењем,  
- оставком, и у другим случајевима предвиђеним законом.  
  

Члан 10. 
 

Саветник пацијената се разрешава дужности на лични захтев и ако:  
 
- нестручно и несавесно обавља своју дужност,  
- ако обавља другу јавну функцију, професионалну делатност, односно другу 
дужност или посао који би могао утицати на његову самосталност и 
независност,  ако поступа супротно закону којим се уређује спречавање сукоба 
интереса при вршењу јавних функција,  
- у другим случајевима предвиђеним законом.  
  

Члан 11. 
  
Саветник пацијената за свој рад одговара Градском већу.  
Саветник пацијената има право на плату у висини плате утврђене за начелника 
одељења Градске управе. Друга права саветник пацијената остварује у Градској 
управи.  
  

Члан 12. 
  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Крушевца“.  
  
  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
  

I Број:022 -249 /2013  
 ПРЕДСЕДНИК  

 Живан Николић, с.р.  
 


